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Høringsnotat  

 

Udkast til bekendtgørelse om tilskud under EHFF-ordningen ”Fælles 

indsatser fiskeri” 2019 

 

 

 

Udkast til bekendtgørelsen og vejledning til ordningen blev sendt i ekstern høring 

den 16. maj 2019 med frist for afgivelse af høringssvar den 6. juni 2019.  

Fiskeristyrelsen har modtaget høringssvar fra følgende organisationer: 

 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

 Miljø- og Fødevareministeriet 

 Rigsrevisionen 

 3F Transportgruppen 

 Danish Seafood Association (DSA) 

 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (FA) 

 Søfartsstyrelsen 

 Miljøstyrelsen 

 Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation (DFPO) 

 DTU Aqua 

 

Høringssvarene berører følgende punkter i bekendtgørelsen: 

 

 Uforbrugte midler overføres til ny ansøgningsrunde i 2020. 

 Udvikling af udstyr til håndtering af fangst om bord. 

 At Fiskeriets Arbejdsmiljøråd bliver ansøgningsberettiget organisation 

under ”Fælles indsatser fiskeri”.  

 

Høringssvarene berører følgende punkter i vejledningen: 

 At virksomhedsprojekter med deltagelse af offentlige vidensinstitutioner 

ligestilles tilskudsmæssigt med ansøgninger fra offentlige institutioner. 

 Brugt udstyr. 
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 Det bør præciseres, at projektperioden som udgangspunkt varer 2 år, fra 

man modtager tilsagn.  

 

I det følgende gennemgås høringssvarene i relation til ”Fælles indsatser fiskeri” 

2019. Fiskeristyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.  De fremsendte 

høringssvar kan ses på Høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63019 

 

 

 

 

 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63019
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Afsender Vedrører Høringssvar Bemærkninger 

DSA v/ Thomas 

Jespersen 

Bekendtgørelsen 

§ 10, stk. 11 

Det foreslås, at uforbrugte midler 

overføres til en ny 

ansøgningsrunde i 2020. 

 

Fiskeristyrelsen fastholder teksten 

i bekendtgørelsen, da der i den 

politiske aftale for EHFF 2018-20 

står, at uforbrugte og annullerede 

midler som udgangspunkt 

genanvendes inden for samme 

ordning, men aftalen indeholder 

ikke midler til en ny runde på 

Fælles indsatser fiskeri-ordningen 

i 2020. 

 

Der står videre i aftalen, at 

eventuel omfordeling af midlerne 

mellem ordningerne sker efter 

drøftelse med aftaleparterne. 

 

Fiskeristyrelsen forventer, at der 

vil blive taget samlet politisk 

stilling til anvendelse af 

uforbrugte midler i programmet i 

2020.  

DSA v/ Thomas 

Jespersen 

Vejledning, pkt. 

3.3, side 12. 

Det foreslås, at 

virksomhedsprojekter med 

deltagelse af offentlige 

vidensinstitutioner ligestilles 

tilskudsmæssigt med ansøgninger 

fra offentlige institutioner, ved at 

der f.s.a. den andel, der i projektet 

varetages af offentlige 

vidensinstitutioner, opnås samme 

tilskud (100%), som hvis det er 

ansøgt af offentlige institutioner. 

Dvs. fx et projekt søgt af en SMV 

med f.eks. 20% deltagelse af en 

offentlig vidensinstitution opnår 

80% x 50% + 20% x 100% tilskud. 

Fiskeristyrelsen bemærker, at det 

på baggrund af drøftelser med 

EU-Kommissionen vurderes, at 

EHFF-forordningen ikke tillader, 

at projekter med en privat 

ansøger (fx en virksomhed eller 

privatperson) kan få forhøjet 

støttesats, selvom de indgår i 

samarbejde med en kollektiv 

institution eller organisation. 

 

Der kan således ikke anvendes en 

forhøjet støttesats for projekter 

med en privat ansøger, selvom de 

indgår i samarbejde med fx et 

universitet, heller ikke for de dele 

af projektets udgifter, der er 

afholdt af universitetet  

 

En virksomhed, der er 

tilsagnshaver, og indgår 

samarbejde med en 

vidensinstitution, vil kunne få 50 

% i tilskud til støtteberettigede 

udgifter (30 %, hvis virksomheden 

ikke er en SMV). Dermed vil der 

alene kunne ydes 50 % i tilskud til 

samarbejdspartnerens udgifter, 
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også selvom denne måtte være en 

vidensinstitution. 

 

Private ansøgere vil dog kunne 

deltage i projekter med en 

kollektiv ansøger, men det vil i så 

fald formelt set være som 

leverandører eller konsulenter 

ikke som formelle 

samarbejdspartnere. 

 

DSA v/Thomas 

Jespersen 

Vejledning, pkt. 

4.3, side 22. 

Det foreslås, at der også kan ydes 

støtte til brugt udstyr. 

 

Da det er en udviklingsordning, 

kan det ofte være relevant at 

benytte brugt (billigere) udstyr 

(som måske skal kasseres, når 

projektet har vist resultater, og skal 

skaleres op). 

Styrelsen anerkender, at det ud 

fra et økonomisk og miljømæssigt 

perspektiv vil være 

hensigtsmæssigt, hvis der kunne 

ydes støtte til brugt udstyr Det 

vurderes dog, at der ikke kan ydes 

tilskud til brugt udstyr, da der 

ikke med tilstrækkelig sikkerhed 

kan fastsættes rimelige priser på 

brugt udstyr herunder indhentes 

2 sammenlignelige tilbud. 

Indhentning af 2 

sammenlignelige tilbud er en 

forudsætning for at sikre, at en 

udgift svarer til markedsprisen, 

og at der ikke ydes støtte til 

udgifter over markedsprisen. 

Fastsættelse af rimelige priser, 

herunder sikring af at 

støtteberettigede udgifter svarer 

til markedsprisen, er en 

forudsætning for at sikre 

forsvarlig økonomisk forvaltning, 

hvilket er et krav i artikel 4, stk. 8, 

i forordning 1303 om fælles 

bestemmelser for EU’s fonde. 

 

FA v/Flemming 

Nygaard 

Christensen 

Bekendtgørelsen 

§ 2. 

FA anfører, at de som fiskeriets 

branchesikkerhedsråd bør kunne 

søge midler til udvikling af udstyr 

til håndtering af fangst om bord, da 

fx pilotprojekter kan gennemføres i 

et samarbejde mellem fiskere, 

producenter og projektansøger 

(FA).  

 

Endvidere anfører FA, at sådanne 

projekter kan de enkelte parter 

bidrage med viden og erfaringer og 

Fiskeristyrelsen vurderer, at FA 

er ansøgningsberettiget under 

Fælles indsatser fiskeri, da de er 

en organisation inden for fangst, 

håndtering, afsætning og 

forarbejdning af fisk, og dermed 

lever op til EHFF-forordningens 

krav til ansøgere til ordningen. 

 

Det bemærkes, at projekter under 

ordningens indsatsområde om 

innovation inden for fiskeriet skal 
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sammen udvikle systemer, der har 

udbredelsespotentiale i store dele 

af den danske konsumfiskerflåde.  

 

Sluttelig anfører FA, at udvikling af 

ny teknologi er meget 

omkostningstungt for det enkelte 

fiskefartøj. Et pilotprojekt med 

tilskudsmuligheder til kollektive 

foranstaltninger i 

fiskeriudviklingsprogrammet vil 

kunne være med til at ”løfte” 

omkostningerne i forbindelse med 

udviklingen.  
 

gennemføres i samarbejde med 

videnskabelige eller tekniske 

organer, som er anerkendte i 

Danmark, og som skal validere 

resultaterne af projekterne.     

 

DFPO v/ Ole 

Lundberg 

Larsen 

Bekendtgørelsens 

§ 2 

DFPO har fået oplyst, at FA har 

indsendt høringssvar med 

anmodning om at blive en 

ansøgningsberettiget organisation 

under Fælles indsatser fiskeri. 

DFPO støtter denne anmodning. 

 

Se svar ovenfor. 


